Sygn. II Nc 42/19
P OSTANOWIENIE
Dnia 22 listopada 2019 r.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie II Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący:
SSR Agnieszka Perehubka
po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2019 r. w Warszawie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie
przeciwko Reginy Poszwa
o zapłatę
postanawia:
na podstawie art. 182 § 1 pkt 1) k.p.c. umorzyć postępowanie w sprawie.

Pouczenie
Art. 357 k.p.c.
§ 2. (178) Postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd doręcza z urzędu stronom,
chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Doręczając postanowienie stronie
niezastępowanej przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię
Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, należy ją pouczyć o dopuszczalności, warunkach,
terminie i sposobie złożenia wniosku o doręczenie uzasadnienia tego postanowienia i
wniesienia środka zaskarżenia albo o tym, że postanowienie nie podlega uzasadnieniu lub
zaskarżeniu.
§ 21. (179) Postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy
podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia
doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która
zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
Art. 394. § 1. (210) Zażalenie do sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienia sądu
pierwszej instancji kończące postępowanie w sprawie, a ponadto na postanowienia sądu
pierwszej instancji i zarządzenia przewodniczącego, których przedmiotem jest:
1) zwrot pisma wniesionego jako pozew, z którego nie wynika żądanie rozpoznania sprawy;
2) zwrot pozwu;
3) odmowa odrzucenia pozwu;
4) przekazanie sprawy sądowi równorzędnemu lub niższemu albo podjęcie postępowania w
innym trybie;
5) zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania;
6) zwrot kosztów, określenie zasad ponoszenia przez strony kosztów procesu, zwrot opłaty
lub obciążenie kosztami sądowymi - jeżeli strona nie składa środka zaskarżenia co do istoty
sprawy.
§ 2. (211) Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z
uzasadnieniem. Jeżeli przy wydaniu postanowienia sąd odstąpił od jego uzasadnienia, termin
liczy się od dnia ogłoszenia postanowienia, a jeżeli podlegało ono doręczeniu - od dnia jego
doręczenia.
§ 3. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego
oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie,
jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów
i dowodów.

